projekt
Umowa sprzedaży

zawarta w Kole w dniu ………………..…. 2018 roku pomiędzy:
Powiatem Kolskim w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło
reprezentowanym przez:
1) Pana Wieńczysława Oblizajka
2) Pana Marka Banaszewskiego

-

REGON: …………….………

Starostę Kolskiego
Wicestarostę Kolskiego

NIP: ……………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
na podstawie dokonanego przez Organizatora przetargu wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznych, na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kole oraz na tablicy ogłoszeń z dnia 25 maja 2018 roku nr
ogłoszenia IZP 272.10.2018 w oparciu o przyjęte Zasady gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własności Powiatu Kolskiego będące
Załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr
0025.158.237, otrzymuje brzmienie:
§1
Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa samochód osobowy marki Skoda Super II 1,8,
pojemność 1798 cm3, moc 118 kW, numer rejestracyjny PKL 77GR, numer fabryczny
TMBAB 73T1C9072404, rok produkcji 2012 r.
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedającego, jest
wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w
stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten
pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Całkowita wartość przedmiotu umowy została ustalona na kwotę ……………… zł brutto
(słownie:…………………………………………….),

§4
1.
2.
3.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
zapłaty Sprzedającemu.
Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.
Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu w tym książkę obsługi i instrukcję obsługi, dowód
rejestracyjny, kartę pojazdu, ubezpieczenie, kluczyki dwa komplety.
§5

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1

niniejszej umowy oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i
jeden dla Kupującego.
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